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Відповідно до Закону України № 2623-III від 11.07.2001 р. «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», постанови Кабінету Міністрів 

України № 942 від 07.09.2011 р. «Про затвердження переліку пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на 

період до 2015 року» у приватному вищому навчальному закладі 

«Кропивницький інститут державного та муніципального управління» (надалі – 

Інститут) пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки є 

фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку 

науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та 

сталого розвитку суспільства і держави; пріоритетним тематичним 

напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок є 

фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних 

наук. 

Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень в 

Інституті на 2015–2018 роки: 

 

 

№ 

з/п 

 

Напрями наукових досліджень 

 

 

Ініціатори 

Напрям 1. Новітні парадигми гуманітарних досліджень 

1.1. Новітні парадигми гуманітарних 

та економічних досліджень 

кафедра гуманітарних та 

економічних дисциплін 

1.2. Некласична філософська 

парадигма 

завідувач кафедри гуманітарних та 

економічних дисциплін, кандидат 

філософських наук, доцент 

Ігнатьєв В. А. 

1.3. Актуальні питання ономастики 

та культури мови в державних 

установах 

доцент кафедри гуманітарних та 

економічних дисциплін, кандидат 

філологічних наук Чорноус О. В. 

1.4. Етносоціальні та 

етнодемографічні процеси в 

Кіровоградській області в другій 

половині ХХ століття 

доцент кафедри гуманітарних та 

економічних дисциплін, кандидат 

історичних наук Ломака О. А. 

Напрям 2. Актуальні проблеми обліку і аудиту підприємницької 

діяльності 

2.1. Актуальні питання економіко-

правового регулювання  

раціонального використання 

природних ресурсів, охорони та 

відтворення навколишнього 

середовища 

доцент кафедри гуманітарних та 

економічних дисциплін, кандидат 

економічних наук Ушакова-

Кирпач І. М. 

2.2. Формування механізму 

управління корпоративними 

доцент кафедри гуманітарних та 

економічних дисциплін, кандидат 
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інтеграційними процесами економічних наук Гуцалюк О. М. 

Напрям 3. Захист прав, свобод та інтересів суб’єктів кримінального 

судочинства 

3.1. Захист прав, свобод та інтересів 

суб’єктів кримінального 

судочинства 

кафедра кримінально-правових 

дисциплін 

3.2. Корисливо-насильницька 

злочинність: кримінально-

правова кваліфікація і 

відповідальність 

завідувач кафедри кримінально-

правових дисциплін, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Кричун Ю. А.  

3.3. Актуальні питання інституту 

співучасті 

професор кафедри кримінально-

правових дисциплін, доктор 

юридичних наук, доцент 

Абакумова Ю. В.  

3.4. Закриття кримінальних 

проваджень і звільнення від 

кримінальної відповідальності за 

нереабілітуючими підставами 

 

доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін, кандидат 

юридичних наук Степанов П. Л.  

3.5. Доказування в справах, 

пов’язаних із незаконним 

заволодінням суб’єктами 

господарювання 

доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін, кандидат 

юридичних наук Фомічов К. С.  

3.6. Особливості кваліфікації 

злочинів проти життя та здоров’я 

особи 

 

доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін, кандидат 

юридичних наук Драгоненко А. О.  

3.7. Кримінально-правовий захист 

прав дітей 

старший викладач кафедри 

кримінально-правових дисциплін 

Товмазова Є. М.  

Напрям 4. Сучасні теоретико-історичні проблеми в галузі юриспруденції 

4.1. Адміністративно-правова 

реформа: реалії сьогодення та 

перспективи впровадження 

кафедра конституційного, 

адміністративного та господарського 

права 

4.2. Актуальні питання договірних 

зобов’язань з надання послуг 

заступник директора з навчально-

методичної та наукової роботи, 

кандидат юридичних наук, доцент 

Шаркова Г. Ю. 

4.3. Концептуальні підходи щодо 

взаємодії органів виконавчої 

влади з органами місцевого 

самоврядування в умовах 

адміністративної реформи 

проректор з науково-педагогічної 

роботи – директор 

ПВНЗ «Кіровоградський інститут 

державного та муніципального 

управління Класичного приватного 

університету», кандидат юридичних 
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наук, доцент Литвин І. І. 

4.4. Інформаційна відкритість 

діяльності органів публічної 

влади 

доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського 

права, кандидат юридичних наук 

Кондратенко В. М. 

4.5. Організаційно-правова діяльність 

органів виконавчої влади в 

період реформування 

громадянського суспільства 

завідувач кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського 

права, кандидат юридичних наук, 

доцент Окопник О. М.; 

професор кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського 

права, кандидат юридичних наук 

Манжула А. А. 

4.6. Проблеми спеціальних умов 

виникнення правовідносин 

доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського 

права, кандидат юридичних наук 

Зеленко І. П.  

4.7. Принципи права в механізмі 

забезпечення гендерної рівності 

доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського 

права, кандидат юридичних наук 

Ганзицька Т. С. 

 

У межах зазначених пріоритетних напрямів наукових досліджень 

здійснюється інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади 

та впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес Інституту 

та практичну діяльність, а також підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. 


